
FLÓRA ÉS FAUNA

SZIKSÓFŰ
A szárazföldi növények többsége kerüli az erősen
sós területeket, ahol rendkívül problémás a víz fel-
vétele a talajból. Egyes növények szárazságtűrésük
révén viselik el a magas sókoncentrációt, más fa-
jok viszont kifejezetten kedvelik az ilyen környe-
zetet: ezeket valódi halofitonoknak hívjuk. Sejt-
jeikben nagy mennyiségű sót és vizet halmoznak
fel, ezért pozsgás leveleik vagy hajtásaik vannak. 
Legismertebb fajuk a sziksófű (Salicornia euro-
paea). A növény levelei csökevényesek, csak egy
apró kiemelkedést alkotnak átellenesen álló, 
húsos hajtásain. Nyár végén rendszerint meg-
vörösödik, és szemet gyönyörködtető állomá-
nyokat alkot.

A sziksófű Európa iszapos tengerpartjain kü-
lönösen elterjedt, egyedül a hideg, sarkvidéki tá-
jakat kerüli. A tengerpartoktól távol, a kontinen-
tális éghajlatú területeken is találkozhatunk vele,
ahol az erős párolgás miatt megnő a talaj sótar-
talma. Magyarországon viszonylag ritka, a szikes
tavak parti zónájában jelenik meg. A Velencei- és
a Fertő tó környékén, a Hortobágyon, valamint a
Tiszántúl néhány pontján fordul elő. Kivételesen
másodlagos élőhelyeken, például bányagödrök-
ben és az útszóró só tárolására használt vasútállo-

másokon (pl. Szabadkígyós) is megtelepedik. Erdélyben sóbányák és
sós források környékén gyakran találkozhatunk vele.

A sziksófű gyűjtése és feldolgozása valaha nagy jelentőségű volt. 
Elhamvasztott hajtásaiból hamuzsírt (kálium-karbonátot) állítottak
elő, ami az üveg- és szappangyártás egyik alapanyagának számított. 
A kálium-karbonátot a 19. század eleje óta vegyi úton szintetizálják,
így e felhasználása megszűnt. A sziksófüvet ma elsősorban étkezési célra
gyűjtik, főzve vagy a frissen fogyasztva a „tenger gyümölcseihez” 
javasolják. Az íze a spenótéra vagy a spárgáéra emlékeztet. A sziksófüvet
a jövő egyik potenciális kultúrnövényének tartják, mivel öntözéséhez
tengervíz kell, ami korlátlan mennyiségben áll rendelkezésünkre. A
kezdeti kísérletek alapján 1 hektár területen 850–945 liter bioetanol
gyártására alkalmas sziksófű termeszthető.
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